Oudervereniging St. Lambertusschool
Vergadering 12 september 2017
Aanwezig: Lizan van den Heuvel, Ilse Hakkens, Sandra Franssen, Sandra Vennix, Miranda van
Gestel, Meintje van der Sande, Mascha van Helvoirt, Annelies Dekkers en Marieke de Vries, Sita
Hoppenbrouwers
Afwezig: Annemarie Harbers en Mira Smits

1. Welkom
Miranda opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen vorige vergadering
Deze zijn niet gemaakt, vanaf nu worden de notulen niet vergeten.

3. Mededelingen voorzitter
Heeft iemand een reactie van ouders gehad over de verandering in de ouderbijdrage, dat de
kosten van de schoolreis hierin zijn opgenomen. Niemand heeft op- of aanmerkingen gekregen.
Nog niet alle ouders hebben de ouderbijdrage betaald, hierover is een herinneringsmail
verstuurd.
Er wordt gevraagd of het voor de schoolreis problemen geeft als niet alle ouders de
ouderbijdrage betaald hebben voordat het schoolreisje plaats vindt. De schoolreis commissie
geeft aan dat het geen probleem zal zijn aangezien de bushuur achteraf per factuur betaald kan
worden.
Moet bij de kamer van koophandel de wijziging van penningmeester nu alvast doorgegeven
worden. Dat is volgens Ilse inderdaad handig, het formulier hiervoor wordt ingevuld.
In Dropbox is Miranda een brief tegen gekomen voor het werven van OV leden. Voorgesteld
wordt om deze wat aan te passen en samen met de datum van de jaarvergadering nog een keer
mee te geven aan alle kinderen. Er wordt door een aantal leden aangegeven dat Ivanka interesse
zou hebben om bij de oudervereniging te komen, zij wordt direct benaderd door Sita om deel te
nemen aan de kerstcommissie.
De jaarvergadering zal plaats vinden op 24-10-2017
De overige data van de vergaderingen zijn; 12-12-2017 / 29-01-2018 / 13-03-2018 / 22-05-2018
Het etentje is gepland op 22-06-2018
Miranda neemt contact op met Veronique voor de allergie lijst, kijken of er (nieuwe) kinderen
zijn waar rekening mee gehouden moet worden.
Er wordt afgesproken om de attenties voor de ouders die luizen pluizen af te schaffen. Er zijn
heel veel ouders die veel voor school doen, we willen hierin geen onderscheid meer maken. De
brigadiers krijgen een eventueel presentje van de school, het is aan Harrie om dat wel of niet te
doen.
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Verdeling commissies
De commissies blijven nagenoeg hetzelfde, Bregje zat vorig jaar in de kerst- en de
paascommissie. Bij de kerstcommissie wordt Ivanka gevraagd, anders zijn er altijd leden die bij
willen springen indien nodig. De paascommissie is nog voldoende bezet. Een nieuw overzicht van
de indeling komt in Drop Box te staan.

4. Commissies
Schoolreis
Er is een klacht gekomen van een ouder dat er weinig ruimte is voor ouders buiten de
oudervereniging om mee te kunnen met de schoolreis. Bij deze ouder is het behoorlijk hoog
opgelopen. Ze had aangegeven graag mee te willen, daarom werden dit jaar klasseouders de
mogelijkheid gegeven om mee te gaan. Helaas was er voor deze ouder geen ruimte om mee te
gaan met haar kind in de bovenbouw. Als alternatief is haar gezegd dat ze wel mee kon met haar
jongste kind in de onderbouw, dat was echter niet wat ze wilde.
De meningen zijn verdeeld, enerzijds wordt aangegeven dat leden van de oudervereniging best
plaats willen maken voor andere ouders, anderzijds vindt niemand de reactie van deze ouder
terecht. Afgesproken wordt dat ons gezamenlijke standpunt voor nu hetzelfde blijft, leden van
de oudervereniging mogen als eerst aangeven mee te willen. Het wordt wel nog een agenda
punt voor later dit schooljaar, als de schoolreis voor volgend jaar gepland wordt.

5. Mededelingen team
Bijzondere data van activiteiten
24-11-2017 afscheid Jos
21-12-2017 kerstmarkt
29-03-2018 Paasactiviteit
20-04-2018 Sport en spel dag
22-05-2018 Juffendag
29-06-2018 afscheid Harrie
Vanuit het team is aangegeven dat de Sint uitgenodigd moet worden in een vergadering van de
sint commissie om te overleggen over ‘zwarte’ piet.
De school is nog bezig om te kijken wat er georganiseerd wordt voor het afscheid van Jos.
Miranda geeft aan dat Annelies met haar kan overleggen over wat er gedaan wordt en wat de
oudervereniging eventueel nog extra kan doen.

Actiepunten
nr.
1
2
3
4
5

Omschrijving
Brief OV leden werven
Postbakje lerarenkamer nakijken
Kaartje sturen indien nodig
Internet pagina en Hotmail bijhouden
Bijhouden ontvangsten ouderbijdrage

Door wie
Miranda
Ilse/ Miranda
Miranda
Miranda
Ilse

Voor wanneer
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend

6. Rondvraag
7. Sluiting
Miranda sluit de vergadering en dankt iedereen voor haar aanwezigheid.
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